تقديم
ّ
ًلسم مذبر البحث في الخاضٍر وألاهثروبىلىحُا الاحخماغُت والثلافُت ،زالث زفتره
صخُفت وآزاضها في الجعاةط دالٌ الىلف ّ
املىػىم بـ "ال ّ
ألاوٌ مً اللطن الػـطًٍ"ً .مثل
هصا املىخىج حلُلت ًىم ز اس ي ّ
كسمذ دالله زماهُت ملاالث غلمُت جمحىض مىهىغاتها
ض
ّ
الصخافت ال َ
حىٌ ّ
ل ِازضة باللغخين الػطبُت والفطوؼُت أزىاء الفترة الاػخػماضٍت وأدطي
جميزث بالسوض الصي لػبخه في فطوؼا أزىاء حطب الخحطٍط الىًىُت
ّ
ا ّ
للصخافت الجعاةطٍت
هىب هصا الُىم السضاس ي غلى جحسًس إلاضهاكاث ألاولى
واهدـاضها حتى بين ألاوػاي اليىلىهُالُت املىاوةت .جٌطح الاؿيالُت الومىُت التي أحاب
غنها ول مـاضن بىاء غلى ملاضبخه الخاكت ،مجمىغت مً الدؼاؤالث ألاولُت  :هل حؼاغس
ّ
الصخافت في هخابت (أو ئغازة ) هخابت الخاضٍر ؟ هل ًمىً لها أن جيىن ّ
حطة ،حُازًت أو
ّ
مىهىغُت في ظل هظام اػخػماضي مؼدـطي؟ في هصه الخالت ،هل ًىحس منهج محدّد لـ
"كطاءة" هصه ّ
الصخافت وجثمين اػهامها وزوضها ؟ هُف اػخلبل املجخمؼ الجعاةطي هصه
الىػُلت الجسًسة لالجلاٌ وهُف جفاغل مػها؟
كطاءة املـترهين في حطٍسة وكطاءة املإضخ لِؼذ بالخأهُس هفؼها .هظطا للبػس العمني
الصي ّ
جخميز به ملاضبخه للمىخىب الصخفي ،لهصا ألادير ،مىكف ،بل حؼاؤالث جذخلف غً
حؼاؤالث مسًط الخحطٍط أو الصخفي أو اللاضب الػازي .
ًبػا لِؽ املللىز هى جسوًٍ الخاضٍر مً دالٌ ّ
الصخف ،ولىً حػخبر ملسضا لىخابت
الخاضٍر .للس أوضزها ،مىص  ،7711في هصا اللسز ،في ملسمت "زلُل حطاةس ووـطٍاث
ّ
املػس مً كبل املسًطٍت املطهعٍت لألضؿُف الىًني
وزوضٍاث الجعاةط (،1")7711-7381
واملىحه للباحثينّ ،
أن :
"البحث الخاضٍخي الطاهً ًظهط ؿِئا فـِئاّ ،أن الخاضٍر املػاكط ،ال ًمىىه الاػخغىاء غً
ّ
ّ
جذللها
الصخافت ،مهما وان اهدـاضها (وًىُت ،حهىٍت أو محلُت) أو
زضاػت
(ػُاػُت ،اكخلازًت ،ئدباضٍت أو هوالُت) .فالػسًس مً السضاػاث الجامػُت ،منها ما
ُ
هىكف ومنها مً هى في مطحلت الخحوير ،ج َب ْر ِه ًُ غلى شلً ،وغلُه ًمىً اللىٌ ّأن
السوضٍاث بلفت غامت ،أكبحذ أزواث زغم زمُىت في هخابت الخاضٍر (أو ئغازة هخابخه)،
وباألدم الخاضٍر الطاهً ،هصلً ألامط للسضاػاث املىهىغطافُت .غالوة غلى أن هصه
Répertoire des Journaux, Bulletins et Revues en Algérie (1830-1975).

1

19

تقديم

ّ
مىملت لألضؿُف بمذخلف أكىافه فانها جحفظ آزاض ألاحسار والـهازاث
امليـىضاث
املذخلفت التي ًالذ ول حىاهب الخُاة الُىمُت  :الؼُاػُت والاكخلازًت والاحخماغُت
وإلاحلاةُت والسًمغطافُت والثلافُت".2

جلً أًوا واهذ داللت ظهير ئحسازن ،أحس املؼاهمين في هصا الُىم الس اس ي ّ
أن
ض
أوضز الصخافت :
" حػخبر ملسضا ّمهما للمإضخ الصي ٌػني بامللاضبت الـاملت بسٌ امللاضبت الخجعةُت "
جىمً أًوا هصه ألاهمُت فُما جخومىه مً أدباض وًطٍلت غطهها باإلهافت ئلى
ألادباض املؼيىث غنهاّ .
ًدبين ئلى ّحس الجعم ،مً دالٌ السضاػاث التي ؿملذ
غسزا مً السوضٍاثّ ،
أن ّ
الصخافت لِؼذ ّ
حطة وال مىهىغُت ،لصا مً الوطوضي
الاهخمام ّأوال بيـأتها ،وجىظَػها وملازض جمىٍلها بىحه داق ،وبالخالي غلى املإضخ
أن ًخػامل مػها بحصض هبير  ،أهبر مً حػامله مؼ وزُلت أضؿُفُت
ًجب أن ٌـمل الىلس الخاضجي جلىُاث الادطاج وادخُاض الخطوف وألالىان و الػىاوًٍ
والػىاوًٍ الفطغُت واللىض ومىاكػها ئن واهذ غلى ًمين أو غلى ٌؼاض اللفحت
وامللخٌفاث.entre filets ...وفي اللفحت ألاولى الػىاوًٍ الطةِؼُت وامللاالث الباضظة
وهصلً إلادطاج الحخىاةه غسة ضمىظ ئًحاةُت لها كلت بذٍ الجطٍسة ،شلً أن الغاًت مً
اللفحت ألاولى وبسضحت أكل اللفحت الاديرة ّ
ؿس اهدباه اللاضب فبلطف الىظط غً
ّ
ّ
الاغخباضاث الخجاضٍت ،مً ؿأن هصه الخلىُاث أن جإزط بـيل فػاٌ في ًطٍلت اػخلباٌ
اللاضب للمػلىمت املىلىلت أو املؼطبت بغطن اؿاغتها
ّ
وباألدم وجيرة جىطاضهاً ،مىً جحلُل املومىن ،أن
ظٍازة غلى املفطزاث املؼخذسمت
ّ
ٌػخمس غلى امللاضبت الىمُت التي حػنى باحدؼاب غسز ألاغمسة أو ألاػٌط املذللت لهصا
املىهىع أو شان ،وبػس الاهتهاء مً هصا الػمل السكُمٌ ،ـطع املإضخ في جحسًس جأزير ول
ُ
زوضٍت وفم سخبها وجىظَػها و ئؿػاغها ومالمح شخلُت ك ّطائها....
غلى مثل هصا الػمل َزأ َب مإلفى هصا الىخاب .اهٌالكا مً البػس الىطوهىلىجي وضغبت
منهم في ئبطاظ بساًاث الصخافت ألاهلُت أو الػطبُت وما اغترهها مً مـاول ،حاولذ
ُ ُ
وهاػت ػُاضي ًىلىض إلاحابت غلى ألاػئلت الخالُت  :ما هي ّ
الصخف التي واهذ ج ْل َطأ في
الاكلُم اللؼىٌُني نهاًت اللطن  77ئلى غاًت  7781؟ مً وان بالخحسًسً ،لطأ الجطاةس
2
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الػطبُت التي واهذ جلل ئلى الجعاةط غبر البرًس ،أو دفُت غبر وػاةل أدطي؟ هُف حاولذ
مطاث غسًسة اغتران جىظَؼ هصه ّ
إلازاضة الاػخػماضٍت ّ
الصخافت ؟ وجذخم باللىٌ " :ئشا
ّ
املخػلم بحطٍت ّ
الصخافت ّ
مٌبلا هظطٍا في الجعاةط ،فان
وان كاهىن  97حىٍلُت 7337
ِ
ّ
إلازاضة لم جخاون في ػ ًّ هظام مطاكبت مـسزة ،بل مماضػت كمؼ ّ
هلي (مىؼ وحجع)" .ضغم
زبىث هصا الىاكؼ الاحخماعي والثلافي والؼُاس ي وان مً الىاحب الػلمي جحسًسه بيل
زكت.
ضغم أن شلً ًذالف كىاهُنها ،اهٌطث الؼلٌاث الاػخػماضٍت التي دوػذ
للوغىي املٌلبُت املتزاًسة للىذبت الجعاةطٍت ،الؼماح بمُالز ووـط صخافت أهلُت
بالفطوؼُت والػطبُتً .الحظ محمس غالم في زضاػخه لجطٍسة "الخم الىهطاوي" (7777و
ّ )7779
ّ
الخمسن املخىامي للمجخمؼ
أن شلً لم ًىً مً كبُل اللسفت ،بل مطحػه
باألدم وحىز هذبت مثلفت (واهذ مىهىع زضاػت ّأوٌ زفتر للمذبر ّ
ّ
دلم
الجعاةطي و
ّ
ّ
لللطاء املثلفين واملىاهلين في الجعاةط مً  7331ئلى  )7711بسأث جلخف حىٌ الىىازي
الثلافُت.
فثبدذ لسًه الػالكت التي وحسث بين جلً الىذبت وغملُت اهدـاض ّ
الصخافت – أي ألافياض
ّ
 غبر اللطاءة الجماغُت املخبىغت بىلاؿاث هظطا لػسز ّألامُين في اللغخين في جلً الفترة .
ّ
ًخجلى ئشن السوض الطٍازي ّ
للصخافت في وـط الىعي وجفػُل اليـاي الؼُاس ي املىظم
الصي ػِخجلى في كىضة وـأة ألاحعاب ًُلت الػـطٍت امللبلت.
جدبؼ محمس اللىضكى ،اهدـاض ّ
ّ
الصخافت اللازضة في املـطق الػطبي ،في جىوؽ
واملغطب زادل الجعاةط في الفترة املمخسة ما بين  7791و  .7711مىىخه هصه امللاضبت
ألاولُت ،مً الىكىف غلى جأزيراث ّ
الصخافت غلى الفىط الاكالحي في بساًاجه ألاولى
ّ
ّ
ّ
باألدم غبر ئغازة وـط امللاالث واملذخلطاث في مجلت " الـهاب" التي وـٌها وأؿطف
غليها الـُر ابً بازٌؽ.
وٍإهس محمس اللىضكى ّ
أن اهدـاض ّ
الصخافت املـطكُت واملغاضبُت اغترهخه الخطاػت
واملطاكبت الـسًسجين مللالح إلازاضة اليىلىهُالُت ّ
مما أحبر اللطاء الجعاةطٍين ئلى اللجىء
ئلى ؿتى الخُل الكخىاء الػىاوًٍ املحظىضةُ ،م ْب ِر ِظ ٍِ ًَ بصلً ضغبتهم في الاًالع غلى محخىاها
هصه زالالث غلى وحىز غالكاث بين بلسان املغطب واملـطق واػخمطاض الخىاكل الفىطي
بُنها ضغم الػطاكُل الازاضٍت .باإلهافت ئلى اهدـاض ّ
الصخافت الجعاةطٍت في هصه البلسان،
هىان كاػم مـترن كىي ،هى بالٌبؼ الاػالم و مٌلب اللىمُت الاػالمُت في الجعاةط.
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أما ظهير ئحسازن فللس ّضهع في ملالخه املىػىمت "الؼُاػت والسًً في ّ
الصخافت
الجعاةطٍت كبل  "7711غلى جلً الػالكت الىزُلت بُنهما ػىاء ّ
جم الخػبير غنها غلىا مً كبل
بػى ّ
الصخف هجطٍسة "إلاػالم" ،أو املغفل غنها غمسا مً ًطف حطٍسة "الفاضوق"
لػمط بً كسوض.
ّ
ئن الظطفُت الخاضٍذُت ،جىحي أن الصخُفت وما أزاضجه مً هلاؾ واهذ جسغى
الجعاةطٍين املؼلمين ئلى غسم مماضػت الؼُاػت وهصا بالفػل ما واهذ جسغى ئلُه حطٍسة
ّ
الخم الىهطاوي التي ضفوذ وحاضبذ ػُاػت الخجىِؽ .فػسم مماضػت الؼُاػت ،هى مً
وحهت أدطي زغىة ئلى مماضػتها ولىً بأػلىب مغاًط ومدؼتر.
ّ
مً حهتها ّ
وػػذ فاًمت العهطاء كش ّي مجاٌ البحث ئلى الصخافت الجعاةطٍت الىاًلت
ّ
باللغت الػطبُت مىص ظهىضها مبرظة دلاةلها ألاػاػُت ّ
وجٌىضها ،مػخبرة في هفؽ الىكذ
ّ
أن هصه ّ
الصخافت ّ
تهخم أهثر بٌطح حهاث هظط وجلسًم الخػالُم مً اهخمامها باألدباض،
ّ
وأن ُب ُطو ُ َها ػاهم ؿِئا فـِئا في وـط الىعي الؼُاس ي ّ
والسفاع غً ّ
الهىٍت املؼلمت.
ظ
َ َ َ ّ
اللغىي ،أظعجذ ّ
الصخافت الجعاةطٍت الىاًلت باللغت الػطبُت
وبحىم ًبُػتها وػى ِسها
الىظام اليىلىهُالي ّ
ألن اللغت الػطبُت اغخبرث لغت أحىبُت .ضغم الاكالحاث التي حاء بها
كاهىن  ،7711لم حـهس الؼاحت وـأث صخُفت ًىمُت وحؼبب اػخمطاض الطكابت غليها في
الادخفاء الؼطَؼ للػسًس مً الػىاوًٍ .فػلى ػبُل املثاٌ ،لم ًىخب البلاء ئال لثالزت
ّ
املمخسة ما بين  7711ئلى  7711التي ؿهسث ّ
جٌىضا في ًطح املؼألت.
غىاوًٍ دالٌ الفترة
ّ
مط املجخمؼ الجعاةطي دالٌ هصه املطحلت بفترة اهخلالُت ولى أزىاءها غهس امللاومت
ّ
املؼلخت وحلذ مطحلت الىواٌ الؼُاس ي املىظم التي واهبها وهؼ أػؽ اليـاي
ّ
الصخفي واهدـاضه باملىاظاة مؼ وحىز مثلفين و هذبت مً املفىطًٍ ػُلىمىن ضوٍسا
فخبين ئشن ّ
ضوٍسا ،ضغم الػطاكُل اليىلىهُالُت ،بذلم حلل زلافي وػُاس ي حسًسّ ،
أن
املفولت لالهخلاٌ مً زلافت ّ
ّ
ّ
املساح الـفهُت ئلى الثلافت الخٌُت
الصخافت هي الىػُلت
ّ
املسوهت ،ومً الخٌاب الىمٌي ئلى امللاٌ ّ
الصخفي الهازف ،املبني واملإػؽ ،وهصا لِؽ
ّ
باألمط ّ
الهين باليؼبت للوماةط املخجصض في الخلالُس .فأضخذ الجطٍسة في هصه الخالت
وػُلت ّ
فػالت ،مً بين الىػاةل ألادطي ملحاولت الىلىج ئلى الػلطهت في مؼخػمطة
اػدٌُاهُت مٌلؼ اللطن الػـطًٍ،
ًبػا وان للمحخل صخافخه الخاكت التي غطفذ ضواحا هبيرا في ملاًػاث الجعاةط
الثالزت ،ػاهمذ مىص أمس بػُس في كُاغت وفبرهت وجىحُه الطأي الػام ألاوضبي .فالى
حاهب ( لُيى زوضان) املىحىز في ول ميان ،ظهطث ًىمُت أدطي بـيل ؿبه مفاج ،،هي
22

تقديم

(أوضان ضٍببلُيان ) .جدبؼ فإاز كىفي آزاضها وجٌىضها واملـاول الازاضٍت التي اغترهتها.
فطغم أن الجطٍسة أهثر جفخحا وجىىغا في ًطحها ،ئال أنها أظعجذ الؼلٌاث الازاضٍت ئلى
زضحت أن كىفي فإاز حؼاءٌ " :هل ٌـيل وحىز حطٍسة (أوضان ضٍببلُيان ) دٌطا
باليؼبت لسغاة اللاهىن الىهعي الاػخػماضي ئلى زضحت أنها ت ّهسز هظامهم ؟"
مً حهت أدطيً ،جب مطاغاة مىكف املجخمؼ الجعاةطي مً هصه الجطٍسة ،وػلم ّ
أن 9
ّ
املجىسًً واهىا ًخلىىن اللطاءة والىخابت كبُل الخطب الػاملُت الثاهُت ،ومؼ
 %فلٍ مً
ّ
شلً واهذ مٌالػت ّ
الصخُفت ّ
جخم فطزًا وحماغُا لسضحت أن إلازاضة اليىلىهُالُت املحلُت
مىػذ اللطاءة الجماغُت والبُؼ باملىازاةً .ذخم الساضغ ملاله والخالي :
" إلاهجاظ الُىمي ّ
للصخُفت وكطاءتها والؼعي للطاءتها ،هي بمثابت أوـٌت ػُاػُت "
هع أضوان املؼخػمطةّ ،
ئشا ما حسر فػل دٌير ّ
فان ّ
الصخافت جلخلفه في الخين زون
أن جلجأ ئلى حجج واهُت للسفاع غً الىظام املالي الصي ًمىلها وٍىحهها وٍلىؼ الطأي
ّ
الػام ألاوضوبي امللُم في الجعاةطً .ىضح ضهىان غُىاز زابذ بمىاػبت  3ماي  7711أهه
غلى الطغم مً حجم املجاظض والجطاةم الػسًسة املطجىبت ّ
هس الاوؼاهُت ،أدطحذ
ّ
الصخافت الفطوؼُت مذالبها للسفاع غً أهسضي أهُاضي  ،Achiaryو امللِـُاث ،وألامُاض،
واليىلىن وهلابت الـطًت.
ّ
هصه ّ
الصخافت ال جخحسر ئال غً هجماث ػٌُف ،التي ّ
جلمح ئليها بػباضة زدلذ
ّ
الخاضٍر" :أحسار الـطق اللؼىٌُني" ،محطفت ومحخلطة ئلى ّ
حس الخىىط وحىز الخطهت
الىًىُت الجعاةطٍت وهأن ؿِئا لم ًحسر ،كطفذ هصه ّ
الصخافت الطأي الػام هحى
محاضبت الاكالحاث املحدـمت التي حاءث بها أمطٍت  7ماضغ .4411
ئن الغاًت املىٌلُت مً وحىز هصه ّ
الصخافت ،هى همان اػخمطاض الىظام اليىلىهُالي
جحطهه ّ
التي هي حعء مالظم له وآلُت مً آالث ّ
وضزة فػله .فهل هي صخافت فطوؼُت
بالجعاةط أم صخافت اػخػماضٍت ومؼخػمطة ؟ ضغم بػى الاػخثىاءاث ،فان الىكف
حس ّ
ألادير هى ألاهثر مالءمت  ،وهصا حلي في الىظام اليىلىهُالي مىص  ،7798ئلى ّ
أن ِض َوا ِةُت
يهىزًت مً كؼىٌُىت وبسون زضاػت زكُلت ادخلطث الىهػُت في حملت واحسة .:
ْ
"الىذبت العضاغُت ما هي ئال أدٌبىي ًمؼً بأش ُض ِغ ِه الثماهُت الخيىمت ،اللىاغت ،املاٌ
و ّ
الصخافت".3

3

Heller, M (1923), « la Mer rouge », p. 266, cité par Dejeux, J. (1990), Cahiers du GREMANO, n° 7,
Paris, p. 57.
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بػس مطوض غسة غلىز غً الاػخلالٌ ،أزضن بػى ألاكسام الؼىزاء ّ .،أنهم وكػىا
ّ
ّ
ضخُت دسغت وأنهم اػخغلىا و ظللىا ئغالمُا مً ًطف مً؟ مً ًطف غسة حهاث مً
بُنها وػاةل إلاغالم املذخلفت وان للصخافت فيها السوض ألاهبر .ولخبرةت شمتهم ،فانهم
وكىغهم جحذ جأزير ّ
الصخافت اليىلىهُالُت وأباًطتها ،ػلبهم حعء مً حطٍت الخىم
ّ
والخلطف ،ولىً جبلى مؼإولُاتهم واملت.
ئن ججلُاث الىظام اليىلىهُالي مً دالٌ ّ
الصخافت ،أزبدذ أهه هظام ؿمىلي ومغلم.
ّ
الخٌىضاث هىا وهىان التي ال جياز جلمؽّ ،
ظل الخىاض (بين الجعاةطٍين
فطغم بػى
ّ
ّ
وػلٌاث الاحخالٌ) حىاض الٌطؿان .فلم ًفً هصا الخىاكى ،ئال لُلت أوٌ هىفمبر
.7711وان ّضز فػل الىحف امللاب غىُفا ئلى زضحت أهه ظغعع همير غسز هبير مً
املؼُحُين منهم مً ّهسز بالخػصًب ،ومنهم مً زعى ئلى الػلُان ومنهم مً وكف مىكفا
مػاضها (ججاه الخطب التي داهتها فطوؼا في الجعاةط) مثل الطهبان اللبرالُين .حػطهذ
ملُىت اللىضكى بالخحلُل لسوضٍخين مؼُحُخين شاث الالججاه امل ّ
واز وهما ( :جُمىاهُاج
هطٍدُان ) وفطاوؽ وازىلًُ) أؿطف غليهما وازىلُىُين مىاهلين ػُاػُين جلُسوا بخػالُم
ّ
املواز .دٍ جمثله أػبىغُت
الىىِؼت .جبرظ ملُىت اللىضكى دٌي السوضٍخين
جُمىاهُاج...التي جخفهم أػباب اهسالع حطب الخحطٍط الجعاةطٍت وحـطحها (للطائها).اهدؼاب
هصه السوضٍت للملاومت ّ
(هس الفاؿُت في فطوؼا) حػلها جخذص مىاكف مىاهوت للىظام
اليىلىهُالي .أما زوضٍت فطوؼا اليازىلُىُت  ،املػطوفت باججاهها املحافظت  ،ججاهلذ ألاػباب
التي أزث ئلى (اهسالع حطب الخحطٍط) وأزاهتهاّ .
حػبر السوضٍخان غً الاهلؼام املصهبي والثلافي
للطأي الػام اليازىلُيي الصي جفاكم بؼبب"مؼألت الخػصًب التي أزاضث هلاؿا حازا وؿسًس
ّ
ؿيلذ ئلى ّ
حس هبير ،أظمت
الخعن ًُلت ػىىاث الخطب الؼبؼ .هصه املؼألت ،هي التي
هفؼُت شاث أبػاز ػُاػُت وزًيُت وأدالكُت" .هصا ما دللذ ئلُه ملُىت اللىضكى.
جثبذ زضاػت هصه الخاالث بـيل واضح ،وضغم جىىغها ّ
البين هُف ًمىً لخحلُل
ّ
الصخافت ،حمُػها ،أن ًيىن مثمطا وزطٍا مً حُث السضوغ و الػبر .فىُف ال ًسضج
(مىهىع الصخافت ) في السضاػاث الخاضٍذُت ؟
رضوان عيناد-ثابث
ترجمة كلثومة أقيس
ومراجعة فؤاد هوار
ومحمد القورصو
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